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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tanah merupakan sumber kekayaan negara dan dapat bermanfaat bagi 

kemakmuran serta kepentingan umum. Pengertian tanah tersebut termasuk 

pulatanah desa. Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

1Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa atau disebut Permendagri No1/2016 

bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki olehPemerintah 

Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan atauuntuk kepentingan 

sosial. Dalam penelitian penilitian ingin melihat bagaimana pengelolaan tanah kas 

desa dalam memperkuat desa mandiri dengan menggunakan UU No 6 Tahun 2014 

tanah desa tersebut dikelola dan dimanfaatkanuntuk kepentingan umum dan 

kemakmuran masyarakat desa. Dalam bab ini peneliti berusaha mendeskripsikan 

terkait teori dan konsep yang digunakan peneliti dalm penilitian ini. 

 

A. Penerapan Good Government Governance (GGG) 

Prinsip-prinsip good government governance menghendaki kepatuhan 

terhadap undang-undang serta peraturan ditambah nilai-nilai yang baik (etika) dari 

budaya tata kelola pemerintahan yang baik. Ada 5 prinsip GGG, yaitu keadilan 

(fairness), transparansi (transparency), dapat diukur/terukur (accountability), 

tanggung jawab (responsibility), dan integritas (integrity). 

Adapun manfaat penerapan GGG antara lain meliputi: meningkatkan 

efisiensi dan produktifitas, meingkatkan kepercayaan public, menjaga 

kelangsungan pemerintahan, dan dapat mengukur target kinerja pemerintahan. 
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1. Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas 

         Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah 

berdasarkan Good Government Governance, lembaga agrarian dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh 

personil di lembaga pertanahan pada setiap level dan biro akan berusaha 

menyumbangkan segenap kemampuannya dan bukan atas dasar mencari 

keuntungan secara pribadi, dan kelompok. Dengan demikian tidak terjadi 

pemborosan diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk 

kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan organisasi 

pertanahan. 

2. Meningkatkan Kepercayaan Publik  

Penerapan prinsip-prinsip GGG akan dapat meningkatkan kepercayaan 

public, public dalam hal ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai 

investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi 

stakeholder bidang pertanahan, penerapan GGG adalah suatu hal yang mutlak 

djadikan pertimbangan dalam masalah pertanahan. Sebab, mereka merasa 

lebih aman karena lembaga pertanahan dijalankan dengan prinsip yang 

mengutamakan kepentingan semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja. 

3. Menjaga Kelangsungan Pemerintahan  

 Dengan menjalankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dapat 

dikontrol dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan di bidang 

agraria dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa 

dan tidak istimewa, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil 

maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan 
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dengan pemerintah sehingga dapat mengancam kewibawaan pemerintahan, 

prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan 

terhadap pemerintah. 

4. Dapat Mengukur Target Kinerja Pemerintahan  

      Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, 

akuntabilitas, dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintah di bidang 

agraria dapat diukur dibandingkan dengan bila pemerintahan tidak 

menerapkan prinsip yang didasarkan pada GGG. Dalam hal ini pemerintahan 

lebih terarah untuk mencapai sasaran yang telah diprogram, dan tidak 

disibukkan dengan hal-hal yang tidak menjadi sasaran pencapaian kinerja 

pemerintahan. 

  Implementasi GGG dalam kelembagaan otoritas pertanahan secara 

sederhana adalah menerapkan prinsip GGG kedalam system dan pengelolaan 

pertanahan dengan baik dan benar. Prinsip GGG perlu diwujudkan secara nyata 

ke dalam instrument yuridis yang berlaku dalam manajemen lembaga pertanahan 

di antaranya meliputi asas-asas umum pemerintahan yang baik, peran, 

wewenang, dan tanggungjawab, serta fungsi audit, standar mutu pelayanan 

terhadap masyarakat, pengembangan pola hubungan pegawai, dan sebagainya. 

      Dengan otoritas kelembagaan yang kuat dan penerapan prinsip-

prinsip GGG secara lebih berkualitas dan konsisten, blueprint reformas 

agraria dapat diwijudkan dan mensejahterakan seluruh rakyat (petani) 

sehingga pada gilirannya konflik pertanahan berkurang secara signifikan di 

masa mendatang.
14

 

                                                           
14

 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka Jakarta Selatan, Hal 224-227 
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B. Tanah Kas Desa Dalam Konteks Otonomi Desa 

  Tanah kas Desaadalah tanah milik desa yang dipergunakan sebagai sumber 

penghasilan desa. Otonomi desa yaitu Hak untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya kesatuan 

masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang 

belum diatur oleh kesatuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi 

tingkatannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan 

kesatuan masyarakat hukum.
15

 

  Kemudian apabila dilihat dari fungsinya Tanah Kas Desa berbeda dengan 

Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa 

untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak 

keuntungan jabatan berfungsi sebagai tanah jabatan yang hasilnya diperuntukkan 

bagi Kepada Desa dan perangkat desanya. 
16

 

Di dalam otonomi desa mempunyai kewenangan untuk mengelola tanah 

kas desa untuk dimanfaatkan sebagai aset desa. Banyak cara untuk mengelola 

tanah kas desa misalnya saja disewakan agar desa mempunyai pendapatan. 

Pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 

rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan 

lainnya. Selain hal itu juga adanya pemanfaatan tanah kas desa berupa budidaya 

komoditas holtikultura dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu melalui 

pembagian hasil panen.  

Secara garis besar dasar hukum pengelolaan tanah (kas) desa, berdasarkan 

hirarkhi peraturan perundang-undangan, didasarkan pada: Undang – Undang 

                                                           
15

 Ibid Hal 64 
16

 Ibid  
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nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 76 angka 4 mengatakan bahwa kekayaan 

milik desa berupa tanah disertifikasi atas nama pemerintah desa, dan pasal 77 

yangmengatakan pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan 

desa. disini kepala desa memegang kekuasaan penuh serta bertanggung jawab atas 

tanah kas desa. berbicara mengenai undang – undang desa yang terbaru ini 

disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang 

berbunyi :“desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa 

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melaui musyawarah desa 

dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa”. 

 

C. Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Konteks Otonomi Desa 

 Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, salah satu aset desa yang dikuasai yang dapat dikuasai dan dikelola oleh 

Pemerintah Desa adalah tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa dilakukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta 

meningkatkan pendapatan desa. Tanah Kas desa yang merupakan salah satu 

kekayaan desa perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. 

Dalam hal ini pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas 

masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia.
17

 

                                                           
17

Pasal 76 UU N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Di dalam otonomi desa mempunyai kewenangan untuk mengelola tanah 

kas desa untuk dimanfaatkan sebagai aset desa. Banyak cara untuk mengelola 

tanah kas desa misalnya saja disewakan agar desa mempunyai pendapatan. 

Pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 

rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan 

lainnya. Selain hal itu juga adanya pemanfaatan tanah kas desa berupa budidaya 

komoditas holtikultura dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu melalui 

pembagian hasil panen. 

Pengelolaan tanah kas desa akan sangat menguntungkan aparat desa jika 

bisa dikelola dengan baik karena merupakan sumber pendapatan desa. Dengan 

adanya pengelolaan tanah kas desa akan menjadikan sebuah desa mandiri. Hal ini 

sudah sesuai dengan otonomi desa yang mempunyai wewenang untuk 

menjalankan pemerintahannya sendiri terutama dalam keuangan desa, sumber 

pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa yang merupakan bentuk 

kemandirian suatu desa. 

Pengelolaan tanah kas desa ini termasuk dalam pengelolaan hasil kekayaan 

desa seperti yang disebutkan oleh Nurcholis dalam bukunya yang berjudul, 

Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil pemanfaatan 

kekayaan desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. Penerimaan desa wajib 

seluruhnya disetorkan ke rekening desa.Kekayaan desa yang berupa tanah kas 

desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, 

kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.  

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan 

setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan 
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memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP). Penggantian ganti 

rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan 

berlokasi di desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut 

ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa diterbitkan 

setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari 

bupati/walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, 

seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan 

penggunaannya ditetapkan dalam APBDes.
18

 

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai 

dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 

pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausaan, pelaporan, 

penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.
19

 

 Pengelolaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 

adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, 

penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

1. Perencanaan 

Perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stack-holder yang ada 

didesa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh 

masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal 

dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. 

Selanjutnya dilakukan pengalokasikan terlebih dahulu anggaran yang akan 

dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan 

                                                           
18

 Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2011,liberty yogyakrta, hal 

81 
19

 Ibid hal 83 
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penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun 

jangka panjang.Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa 

susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua 

kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sudah tercakup. Dilaksanakan 

berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, 

keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepasian nilai 

ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 

yang Penyusunan RKPDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan 

pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa.
20

 

2. Pengadaan 

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan 

umum dilaksanakan oleh pemerintah dengan mendasarkan pada ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang ada. Dalam undang-undang Nomor 2 

tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan 

umum yaitu prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, 

keterbukaan, kesepakatan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Artinya 

setiap norma yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum harus mengacu pada prinsip-prinsip yang ada.
21

 

3. Penggunaan 

Penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan atau 

oleh kepala desa beserta aparatur desa dengan sepengetahuan masyarakat, 

dalam menggunakan aset Desa guna menghasilkan pendapatn asli desa yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi.
22
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 Ibid hal 83 
21

 Muwahid.2016.prinsip-prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum.jurnal studi keislaman. Vol 6 nomor 1 
22

Ibid 
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4. Pemanfaatan 

Pemanfaatan Optimalisasi pemanfaatan aset desa merupakan 

optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga 

dapat mensejahterakan masyrakat. Pemanfaatan aset dalam struktur 

pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau 

pendayagunaan Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan kekayaan desa yang tidak dipisahkan. Jika dapat dilihat secara 

kasat mata,manfaat dari tanah kas desa ini dapat mendapatkan pendapatan 

desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Dan pemerintah 

desa juga tidak melakukan sebuah pembinaan terhadap masyarakat-

masyarakat di desa untuk mengatahui apa saja aset desa.Sehingga pemerintah 

desadan masyarakat desa bisa saling berkesinambungan untuk bekerja sama 

dalam pemanfaatan aset desa tersebut guna untuk menambah pendapat di 

desa yang bertujuan untuk menunjung kebutuhan desa.
23

 

5. Pengamanan 

Pengamanan merupakan Proses yang dilakukan oleh kepala desa 

beserta aparatur desa dan bantuan masyarakat dengan cara perbuatan 

mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
24

 

6. Pemeliharaan 

Pemeliharan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika 

membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana 

                                                           
23

Mega Raharja. 2015 pengelolaan keuangan dan aset desa.malang. jurnal administrasi public.   

    Fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya malang 
24

 Ibid  
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penganggaran lalu aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan 

ringan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah 

desa yang menggunakan aset-aset tersebut. Pemeliharaan yang membutuhkan 

staff ahli harus ada penganggaran khusus untuk memliharanya. Penggunaan 

dan kuasa pengguna wajib membat daftar hasil pemeliharaan barang dan 

melaporkan secara berkala kepada pemerintah desa.
25

 

7. Penghapusan 

Penghapusan merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa 

dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa 

untukmembebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa 

pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 

berada dalam pengguasaannya.
26

 

8. Pemindah tanganan 

Pemindah tanganan adalah kegiatan pengalihan kepemilikan barang 

milik desa, yang disahkan oleh kepala desa dan diketahui secara langsung 

oleh masyarakat, pemindah tanganan merupakan salah satu dari lingkup 

pengelolaan barang milik desa.
27

 

9. Penatausahaan 

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan , pengelolaan aset desa 

seharusnya memilki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam 

pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu 

dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita 

laksanakan, kepala urusannya kan ada 3 (tiga), ada kepala urusan 
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pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan 

penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan 

dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, lalu 

pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah 

pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir 

dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.
28

 

10. Pelaporan 

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah 

mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta 

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur 

pada satu periode pelaporan.
29

 

11. Penilaiaan 

Penilaian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh 

aparatur desa dan ikut sertanya masyarakat untuk melakukan pengukuran 

yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan 

menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
30

 

12. Pengawasan dan pengendalian 

Dalam konteks pengawasan aset desa, beberapa pihak yang bersama-

sama bersinergi dalam rangka melakukan untuk menghindari penyimpangan 

perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Pihak pihak 

yang berwenang dalam hal pengawasan aset desa diantaranya yakni:
31
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a. Pemerintah Desa 

 Pemerintah Desa yang dalam hal ini sekretaris Desa selaku 

pembantu pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas 

pengelolaan aset desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri no 1 

Tahun 2015 Pasal 5 ayat (1). 

b. Camat 

 Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk 

melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. 

Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitasi pengelolaan keuangan 

Desa dan pendayagunaan aset Desa. 

c.  Inspektorat Kabupaten 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

disebutkan secara tegas bahwa Pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini 

Inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan 

pendayagunaan aset desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan 

melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. Wewenang ini diperkuat dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 Ayat (2). 

  

                                                                                                                                                               
83 
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D.  Penelitian Terdahulu 

NO NAMA JUDUL/TAHUN HASIL 

1 Fattahillah Fahmi Penyalahgunaan Fungsi 

Tanah Kas Desa di 

Kecamatan 

Banguntapan Kabupaten 

Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta (2016) 

Bahwa proses 

penyalahgunaan tanah kas 

desa di Kecamatan 

Banguntapan Kabupaten 

Bantul melibatkan 

berbagai pihak mulai dari 

pemerintah desa, 

masyarakat, dan juga 

notaris setempat. Tanah 

Kas Desa merupakan 

salah satu aset desa yang 

berharga karena berfungsi 

sebagai sumber 

pemasukan terbesar desa 

maka sebaikanya 

keberadaanya harus 

dijaga. 

2 Anggit 

Wicaksono, 

Dwiyana 

Achmad H. 

PENGELOLAAN 

TANAH BENGKOK 

SEBAGAI HAK ASAL 

USUL SETELAH 

BERLAKUNYA 

UNDANG-UNDANG 

NOMOR 6 TAHUN 

2014 TENTANG DESA 

(STUDI KASUS DI 

KABUPATEN 

KUDUS) (2016) 

Kedudukan tanah bengkok 

sebagai sumber 

penghasilan Perangkat 

Desa pasca Undang- 

Undang Nomor Tahun 

2014 tentang Desa di 

Kabupaten Kudus, 

mengalami pergeseran 

karena sebelum 

berlakunya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, 

kedudukan tanah bengkok 

merupakan sumber utama 

penghasilan Perangkat 

Desa di Kabupaten Kudus 

bagi desa-desa yang 

memiliki tanah bengkok, 

penghasilan perangkat 

desa bukanlah bengkok 

melainkan penghasilan 

tetap, tunjangan, dan 

penerimaan lain yang sah. 

3 Miya Savitri ANALISIS 

KEBIJAKAN 

PERATURAN 

DAERAH 

KABUPATEN 

Perlindungan terhadap 

keberadaan tanah bengkok 

terdapat pada Permendagri 

Nomor 4 Tahun 2007 

dimana kekayaan desa 
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NO NAMA JUDUL/TAHUN HASIL 

MALANG TERHADAP 

PENGELOLAAN 

TANAH BENGKOK 

DESA (2016) 

yang berupa tanah desa 

tidak diperbolehkan 

dilakukan pelepasan hak 

kepemilikan kepada pihak 

lain, kecuali diperlukan 

untuk kepentingan umum. 

Pelepasan hak 

kepemilikan tanah desa 

atau yang disebut dengan 

tanah bengkok ditetapkan 

terlebih dahulu 

denganKeputusan Kepala 

Desa setelah mendapat 

persetujuan BPD dan 

mendapat ijin tertulis dari 

Bupati/ Walikota dan 

Gubernur. 

4 Haryo Pratopo PENGELOLAAN 

TANAH KAS DESA 

PADA DESA BANJAR 

PANJANG 

KECAMATAN 

KERUMUTAN 

KABUPATEN 

PELALAWAN  

TAHUN 2001-2016 

(2017) 

Perencaan, pelaksanaan 

dan pengawasan dalam 

pengelolaan tanah kas 

desa di Desa Banjar 

Panjang Kecamatan 

Kerumutan masih berlum 

berjalan dengan baik, 

karena perencanaan 

terhadap tanah-tanah kas 

desa tersebut tidak sesuai 

dengan peruntukannya dan 

pelaksanaannya masih ada 

yang dipergunakan untuk 

kepentingan pribadi 

dengan menanam sawit di 

atas tanah kas desa. 

5 Bisyri Hakim PENGELOLAAN 

TANAH KAS DESA DI 

KABUPATEN 

KENDAL (Studi Kasus 

di Desa Pasigitan 

Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal) 

(2015) 

Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi 

pengelolaan tanah kas 

desadi Desa Pasigitan, 

yaitu : 

a. Faktor intern yang 

berasal dari keadaan tanah 

kas desa yaitu harga sewa 

tanah kas desa yang selalu 

mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya karena 

pengaruh cuaca, musim 

panen, hama pertanian, 

harga makanan pokok 
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NO NAMA JUDUL/TAHUN HASIL 

dan harga umum sewa 

tanah yang ada di Desa 

Pasigitan. 

b. Faktor ekstern yang 

berasal dari luar keadaan 

tanah kas desa yaitu 

pelaksanaan pemanfaatan 

tanah kas desa dan masa 

sewa tanah kas desa 

tidak sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 4 Tahun 

2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Kekayaan 

Desa, serta penerapan. 

Berdasarkan 5 penelitian di atas terdapat relevansi dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yang mana 5 penelitian di atas membahas tentang 

pengelolaan tanah kas desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri. 

Pengelolaan tanah kas desa dapat dimanfaatkan oleh desa untuk kesejahteraan 

perangkat desa dan pemasukan desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak 

semua desa dapat mengelola tanah kas desa dengan baik. Perlunya pengawasan 

dalam pengelolaan tanah kas desa agar tidak terjadi penyelewengan yang 

dilakukan oleh perangkat desa.  

 Oleh karena itu pengelolaan tanah kas desa sangat menguntungkan desa 

apabila dikelola dengan sebagaimana mestinya. Desa mempunyai kewenangan 

untuk mengelola tanah kas desa misalnya saja di sewakan dan bagi hasil antara 

penyewa tanah dengan pihak desa. Di desa Bumiaji banyak yang dimanfaatkan 

tanahnya seperti dibuat lapangan sepak bola, aula pertemuan, perkebunan, dll. 

Hasil dari tanah kas desa tersebut yang nantinya akan masuk PADes dan 

pemasukan perangkat desa Bumiaji. 


